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Teniu a les vostres mans una 

nova edició del butlletí muni-

cipal Portada que centra les 

seves pàgines en les activitats 

principals que s’estan portant a terme, entre les 

quals, el projecte de reordenació del centre del 

poble, n’ocupa un lloc molt destacat.

Destacat perquè significa la consecució d’un dels 

anhels més desitjats pels caldencs i caldenques 

que des de fa molts anys parlen i esperen que es 

resolgui el seu accés a una oferta comercial més 

potent i competitiva, amb mobilitat més fàcil i ac-

cessible.

És per això que, seguint fidels al programa electo-

ral de CiU a les darreres eleccions municipals, us 

avancem aquesta actuació que se centrarà en la 

construcció d’un aparcament i una zona comer-

cial subterrànies a l’esplanada de Can Muntanyà. 

En espera de la propera licitació del projecte, que 

procurarem mereixi  el màxim consens polític i 

ciutadà, treballarem perquè de veritat signifiqui 

l’activació comercial, econòmica i social del nostre 

poble que segur, tots desitgem. I tot plegat, sense 

canviar l’aspecte de l’esplanada perquè tot queda-

rà soterrat, o quasi.

Igualment, en aquest butlletí també hi trobareu 

referències a dues obres importants que s’han dut 

a terme. La de la zona del Fondo i la del Parc de 

Can Muntanyà que ha estat remodelat amb fons 

europeus i propis per a recuperar i millorar l’as-

pecte que es mereix un equipament com aquest. 

La presència de la vicepresidenta de la Generali-

tat, Joana Ortega,  a l’acte inaugural va donar més 

relleu a una actuació que volem que tingui la seva 

continuïtat en el futur en forma d’escola-taller.

Espero que aquestes i les altres informacions que 

es publiquen, reflex d’una activitat institucional i 

ciutadana que no cessa, malgrat la magnitud de la 

crisi que ens pressiona, mereixi el vostre interès.

Joaquim Arnó

Alcalde



actualitat

Les obres al sector del Fondo han finalit-
zat recentment i l’Ajuntament ha decidit 
restablir els sentits de circulació vigents 
abans de l’actuació.
La circulació en aquest sector quedarà 
doncs de la següent forma:
•	 La circulació a la carretera de Sant 

Vicenç serà de baixada per donar 
sortida als vehicles del carrer Major, 
Pont del Sergent i carretera de Sant 
Vicenç, així com per facilitar a pares, 

Es restableixen els sentits de circulació a la carretera 
de Sant Vicenç un cop finalitzades les obres

professors i usuaris de les escoles el 
seu accés.

•	 El tram alt de la carretera de Sant 
Vicenç es mantindrà com fins ara, és 
a dir, amb doble sentit de circulació 
entre la cruïlla del carrer Torrenova i 
la rotonda del Turó del Sol.

•	 El tram baix de la carretera de Sant Vi-
cenç estarà tallat en sentit ascendent 
a l’alçada de la porta d’accés a l’aparca-
ment del carrer Major, núm. 49.

•	 S’establirà zona d’estacionament a la 
dreta de la via i a la zona de les escoles.

La zona del Fondo és un destacat sector 
de la població degut al trànsit de vehicles 
i gent que discorre per aquesta zona, per 
la proximitat amb les escoles i perquè la 
carretera de Sant Vicenç és una de les 
entrades al municipi de Caldes, que al ma-
teix temps uneix el barri de La Isla amb el 
nucli antic. 
El sector ha quedat plenament reurba-
nitzat amb la darrera actuació, que ha 
consistit en renovar i ampliar  les instal-
lacions i subministraments existents ade-
quant-los a les necessitats actuals. Així, 
s’han instal·lat noves xarxes de recollida 
d’aigües pluvials i d’aigües residuals, s’han 
soterrat les línies aèries, s’ha ampliat i re-
novat la xarxa de gas, s’han construït vo-
reres i una nova capa de rodolament, s’ha 

ampliat i renovat la xarxa d’enllumenat 
públic i s’ha revisat la xarxa elèctrica, a 
més de col·locar de nou  l’enjardinament, 
el mobiliari i la senyalització viària.

Prèviament a aquesta actuació, cal recor-
dar que es va construir un mur de contenció 
com a mesura de prevenció dels continus 
esllavissaments que s’hi produïen en ploure 
i que significaven una evident perillositat 
per a vehicles i vianants.

Amb aquesta actuació queda completa-
ment reordenat el sector. Durant la pri-
mera fase de l’actuació, la construcció del 
mur va deixar al descobert un forn de calç 
del segle XVII, que s’ha preservat.
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notícies

Caldes ha tornat a fer acte de presència al Saló Internacional 
de Turisme de Catalunya (SITC) que ha tingut lloc a Barcelo-
na entre els dies 20 i 22 d’abril. Caldes va participar d’aquest 
destacat saló que cada any atrau milers de visitants a través 
de la marca Costa de Barcelona Maresme.

L’Ajuntament obre un nou 
procés per a posar nom 
al mirador del Fondo 
L’Àrea d’Educació ha iniciat un procés participatiu al CEIP 
Sagrada Família. Amb la propera inauguració de les obres re-
alitzades a la carretera de Sant Vicenç, Caldes gaudirà d’un 
nou mirador amb unes vistes úniques de la major part del mu-
nicipi, el Parc de Can Muntanyà i la façana litoral.
Essent aquesta una zona de pas de tots els infants escolarit-
zats a Caldes d’Estrac, valorem molt positivament que siguin 
els nostres nois i noies els que trobin quin nom volen posar al 
nou mirador.
Amb aquest objectiu,  s’obre el Concurs “Posa-li nom al nou 
mirador”, entre els alumnes escolaritzats a l’Escola Sagrada 
Família del Cicle Superior (5è i 6è de primària).
Segons estableixen les bases per a aquest concurs, el nom 
proposat ha de fer referència a algun element característic 
de Caldes o de la comarca del Maresme, així com també pot 
fer relació a algun personatge vinculat a Caldes d’Estrac.
Només es pot presentar una proposta per participant i aques-
ta es pot lliurar fins el dia 11 de maig de 2012, a la direcció de 
l’Escola Sagrada Família.
El jurat –format per regidors i tècnics municipals, així com la 
direcció de l’escola- comunicarà el seu veredicte a la direcció 
del CEIP Sagrada Família el 18 de maig i el dia de la inauguració 
del nou mirador s’instal·larà una placa amb el nom guanyador.

Neix Caldes d’Estrac 
per la Independència
El 15 de juliol de l’any passat,  la Plata-
forma Cívica de Caldes, integrada per di-
verses associacions del poble, va convidar 
Roser Loire i Pere Pugès, membres  del 
Secretariat permanent de l’ANC (Assem-
blea Nacional Catalana), a fer una xerrada 
informativa sobre aquesta entitat, nascu-
da de la Conferència Nacional per l’Estat 
propi i que estava  aleshores  en ple pro-
cés de construcció. 
Més endavant, el  7 de novembre 2011, es 
va celebrar a Barcelona el  40è aniversari 
de la històrica Assemblea de Catalunya i 
es va retre homenatge als seus fundadors. 
L’ANC, que en recollia l’esperit,  seguia tre-
ballant i preparant la seva constitució.

Caldes ja comptava amb un cert nombre 
de membres a tall individual en el mo-
ment de la Caravana per l’Estat propi, del 
15 de gener 2012, impulsada per la secció 
comarcal Maresme per la Independència, 
que va donar certa visibilitat al moviment. 
Uns dies després, el 29 de gener, es va 
constituir l’assemblea local de l’ANC amb 
la signatura de l’Acta de constitució per 
part de dinou persones d’entre els assis-
tents i el nomenament de tres responsa-
bles locals. A partir d’aquí es va participar 
en diversos actes,  reunions i debats fins 
arribar al 10 de març 2012, data de cele-
bració de l’Assemblea General de mem-
bres al Palau Sant Jordi de Barcelona, que 
va culminar amb la proclamació de la cons-
titució de l’ANC. L’acte multitudinari, va ser 
amplament cobert per la premsa, TV  i al-
tres mitjans de comunicació del país.

El primer acte de Caldes d’Estrac per la 
Independència després de la seva cons-
titució ha estat l’organització, el passat 
13 de març a la Sala Cultural, d’una xer-
rada amb Patrícia Gabancho,  l’escripto-
ra i periodista argentino-catalana també 
membre de l’ANC.  A escala nacional, l’úl-
tima acció de l’ANC ha estat l’organitza-
ció d’eleccions, el dia 24 de març, per tal 
d’escollir els membres del nou Secretari-
at Nacional, cosa que també es va fer a 
Caldes. Pel que fa els responsables locals, 
es mantenen els  nomenats el  dia de la 
constitució de l’assemblea local.  
Per a saber-ne més, podeu entrar al web 
de l’ANC nacional www.assemblea.cat o 
contactar amb l’ANC local a través del  
facebook caldes d’estrac per la indepen-
dència o de l’adreça-e caldesestrac@as-
semblea.cat. 

L’Ajuntament denunciarà 
Catalunya Caixa per un 
“swap” subscrit l’any 2008
Diverses denúncies presentades en els darrers mesos per cli-
ents de Catalunya Caixa per incompliment de contracte dels 
anomenats “swap” (contracte de permuta financera) han obtin-
gut sentències judicials favorables als prestataris i han condem-
nat l’entitat financera a liquidar el que havien pagat els clients.
Atesos aquests precedents, el govern caldenc ha decidit pre-
sentar una denúncia contra Catalunya Caixa (abans Caixa Ca-
talunya) per un “swap” subscrit l’any 2008 amb aquesta entitat. 
“No podem fer la vista grossa davant aquestes sentències, en 
tant que nosaltres som els gestors dels diners dels nostres ciu-
tadans”, explica l’alcalde de Caldes, Joaquim Arnó.
El “swap” (en català, permuta) és un producte financer complex, que 
estableix un acord entre prestataris i entitats financeres en què els 
crèdits fan referència a un tipus d’interès fix durant un període de 
temps establert, independentment de variacions externes.
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en portada

La vicepresidenta de Catalunya, Joana Ortega, 
inaugura la remodelació del Parc de Can Muntanyà

El passat diumenge 22 d’abril, la vicepresidenta de la Generali-
tat de Catalunya, Joana Ortega, va presidir la inauguració de la 
primera fase de remodelació i millores del Parc de Can Munta-
nyà, durant una jornada festiva en la que van participar nombro-
ses entitats i ciutadans caldencs.

L’acte d’inauguració va començar amb un ballada de bastoners. 
Després Joaquim Arnó va donar la benvinguda als assistents i 
va destacar la importància de la feina feta “ha costat molt  i no 
s’hagués pogut fer sense els ajuts de les diferents administraci-
ons que hi han participat”. L’alcalde de Caldes va explicar que 
l’actuació s’ha basat en la restauració de les infraestructures i 
i que s’han recuperat alguns elements destacats com la caseta 
de fusta, la pèrgola i els estanys. Joaquim Arnó va aprofitar l’acte 
per demanar a la Generalitat el compromís per tirar endavant, 
en un futur no llunyà, una escola-taller de jardineria aprofitant 
les instal·lacions del parc.

Joana Ortega va agrair la invitació a un acte que considera “en-
tranyable perquè posa al servei de la ciutadania aquest pulmó 
verd”. Ortega va explicar que “des del Govern anem treballant 
en actuacions que permeten donar qualitat de vida”, i va posar 
l’exemple del Parc de Can Muntanyà “perquè permetrà que la 
gent gaudeixi de les instal·lacions i, alhora, que Caldes esdevin-
gui un destacat pol d’atracció turística que complementa la vila 
termal que ja és”. 

Després dels parlaments, la comitiva va emprendre una ruta 
guiada pel parc, a càrrec de la biòloga Carme Buxalleu, i, pos-
teriorment, es va fer un brindis per a complementar la inaugu-
ració oficial del parc. Una hora del conte especial davant la res-
taurada caseta de fusta va cloure la jornada festiva.
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El Parc de Can Muntanyà està concebut 
perquè tothom pugui gaudir de les passe-
jades pels nombrosos recorreguts, d’es-
barjo i tranquil·litat, envoltat de natura i 
d’un bell i privilegiat paisatge. El parc és 
un pulmó verd per a Caldes que presenta 
un dels itineraris turístics més destacats 
i valorats pels visitants del municipi, fet 
que ha propiciat que sigui una important 
eina de promoció a nivell turístic.

La voluntat del govern de Caldes d’Es-
trac de recuperar el Parc de Can Mun-
tanyà respon a la necessitat de gaudir 
d’un espai de gran bellesa i riquesa 
d’espècies vegetals just al centre de la 
població. Igualment, la recuperació del 
parc permet gaudir i fomentar activi-
tats culturals i formatives amb tallers 
d’aprenentatge per a les escoles i donar 
a conèixer el medi natural existent.

Un autèntic pulmó verd al bell mig de la vila

El parc es troba en un indret privilegiat, 
amb la vessant sud que mira al mar, més 
escarpada, i la vessant oest, més amable 
i més ombrívola, igualment en pendent. 
Els camins s’estructuren en dues cate-
gories: un camí principal que recorre el 
parc fent ziga-zagues, des de l’entrada 
fins al capdamunt i una xarxa de camins 
secundaris que permet l’apropament del 
visitant a qualsevol racó o punt d’interès.

en portada
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A prop de l’entrada hi ha una esplanada, enjardinada i amb una 
pèrgola, aprofitada per a la celebració de diferents actes. I al 
límit superior del parc, tocant la frontera amb Arenys de Mar, 
n’hi ha unes altres, desaprofitades fins l’actualitat. Cal destacar 
la presència de diferents estanyols escampats per tot el parc 
que, a part de l’estètica, són de vital importància per a diferents 
espècies animals autòctones; igual que l’existència d’una pisci-
na i una bassa. Cal remarcar també l’existència d’una caseta de 
fusta al seu bell mig, amb interessants possibilitats però que es 
trobava força malmesa.

L’actuació a Can Muntanyà ha consistit en la recuperació, millora 
i restauració integral del parc, les seves instal·lacions, els acces-

sos, les diferents construccions auxiliars, la pèrgola, els estanys 
d’aigua i el condicionament de diferents murs.

Les obres de restauració del parc s’han basat en la restauració 
de la pèrgola mitjançant la col·locació de noves fustes a la seva 
part superior, una neteja i condicionament dels camins interiors 
i la reconstrucció de la caseta de fusta. També s’han rehabilitat 
alguns murs interiors del parc i s’han reconstruït graons, bancs 
i s’han sanejat els estanys d’aigua. S’ha procedit a la neteja de 
tota la conducció d’aigua de rec de la vegetació d’aquest espai, 
s’ha restaurat tota la xarxa del parc i s’ha fet un tancament pe-
rimetral, a més de l’obertura d’un pas d’accés (Pins d’en Salvà). 
Les darreres tasques s’han centrat en la col·locació de cartells 
informatius de fauna i flora així com els itineraris del parc.

El projecte de reforma integral del parc de Can Muntanyà té un 
pressupost total de 1.051.341,20€ a executar en diverses fases. 

L’actuació es financia a través del Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional o FEDER, de 707.711,67€. La fase executada ha 
tingut un cost de 435.413,86€.

Les pròximes fases se centraran, sobretot, en completar l’actua-
ció sobre la vegetació del parc, amb la sembra de noves espècies.

en portada
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maig dia a dia

agenda

Dissabte 5 de maig
2/4 de 2 migdia
FUTBOL SALA. Categoria Aleví mixt
FS Caldes d’Estrac vs FS Palafolls
Pavelló Poliesportiu Municipal
Organitza: Futbol Sala Caldes d’Estrac

2/4 de 3 tarda
SORTIDA DELS GEGANTS A BADALONA
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

7 h tarda
BALL POPULAR
Sala Cultural
Organitza: Agrupació de Pensionistes i 
Tercera Edat de Caldes d’Estrac

Diumenge 6 de maig
de les 11 del matí a les 6 de la tarda
FESTIVAL DE L’ÍNDIA
Activitats durant tot el dia: balls, dinar, tallers...
Pavelló Poliesportiu Municipal
Organitza: Associació El Somriure dels Nens

Dissabte 12 de maig 
2/4 d’1 migdia
FUTBOL SALA. Categoria Benjamí mixt
FS Caldes d’Estrac vs FS Olímpic Arg. B
Pavelló Poliesportiu Municipal
Organitza: Futbol Sala Caldes d’Estrac

6 h tarda
FUTBOL SALA. 1r equip
Sal Marina Caldes d’Estrac Futbol Sala “A” vs E.F.S. Prosperitat “A”
Pavelló Poliesportiu Municipal
Organitza: Futbol Sala Caldes d’Estrac

SORTIDA DELS GEGANTS a Els Pallaresos (Tarragona)
Organitza: Colla de Geganters i Grallers de Caldes d’Estrac

Dissabte 12 i diumenge 13 de maig
CELEBRACIó DEL XXè ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIó AMICS 
DELS BONSAIS
Exposició, taller dirigit i fira de Bonsais.
Sala Cultural i Plaça de la Vila
Organitza: Associació Amics dels Bonsais de Caldes d’Estrac

Diumenge 13 de maig
2/4 de 12 matí
ESCOLA DE SARDANES

Esplanada de Can Muntanyà
Amb el professor Josep Collet, d’Arenys de Mar.
Gratuït . Obert a tothom. No cal inscripció prèvia.
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes 
d’Estrac

Dissabte 19 de maig
2/4 de 2 migdia
FUTBOL SALA. Categoria Aleví mixt
FS Caldes d’Estrac vs CEM Alella
Pavelló Poliesportiu Municipal
Organitza: Futbol Sala Caldes d’Estrac

7 h tarda
BALL POPULAR
Sala Cultural
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes 
d’Estrac

Diumenge 20 de maig
2/4 de 12 matí
ESCOLA DE SARDANES
Esplanada de Can Muntanyà
Amb el professor Josep Collet, d’Arenys de Mar.
Gratuït. Obert a tothom. No cal inscripció prèvia.
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes 
d’Estrac

Dissabte 26 de maig 
7 h tarda
LLIURAMENT DELS PREMIS DE LA FASE LOCAL DE LA XXIX 
MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME
Sala Cultural
Organitza: Ajuntament de Caldes d’Estrac amb la col·laboració 
del CEIP Sagrada Família i l’Escola Bressol Municipal

Diumenge 27 de maig
9 h matí
SORTIDA AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA. EXPOSICIó 
“TITANIC”
Organitza: Agrupació de Pensionistes i Tercera Edat de Caldes 
d’Estrac 
Preu: socis 35 €, no socis 40 €. En aquest preus està inclosa 
l éntrada al Museu.

Diumenge 27 de maig 
2A FASE INTERCLUBS DE PATINATGE
Pavelló Poliesportiu Municipal
Organitza: Club de Patinatge de Caldes d’Estrac
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sant Jordi

Caldes celebra Sant Jordi 2012
Roses i llibres van tornar a fer presència als carrers de Caldes 
el passat 23 d’abril, Diada de Sant Jordi. Entitats com El Somriure 
dels Nens, alumnes del CEIP Sagrada Família i de l’IES Sant Vi-
cenç, la Fundació Palau, edicions El Pirata, l’Assemblea Nacional 
Catalana i els Serveis Socials municipals van instal·lar les seves 
parades al carrer per vendre roses i llibres en aquesta diada del 
patró de Catalunya. Cal destacar que els usuaris dels Serveis So-
cials municipals van elaborar unes roses a través del taller inter-
generacional que van lliurar posteriorment a la residència d’avis. 
Una hora del conte especial, organitzada per la Biblioteca Can 
Milans, va amenitzar el matí a la mainada.
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en portada

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha apro-
vat el projecte bàsic de remodelació del subsòl de l’esplanada 
de Can Muntanyà, amb l’objectiu de construir-hi una àmplia 
zona comercial i un pàrquing de vehicles. Tot això sense modifi-
car substancialment l’aspecte actual de la zona, ja que ambdós 
equipaments seran subterranis.

La iniciativa municipal preveu la construcció en dues plantes 
subterrànies, d’un ampli aparcament per a vehicles i d’un espai 
comercial que doni cabuda a un supermercat, diversos locals 
comercials i permeti, a més, poder-hi traslladar les parades  del 
Mercat Municipal.

Segons aquest primer projecte, l’accés de vehicles es faria per 
la part superior de l’esplanada, que en superfície conservaria 
pràcticament el mateix aspecte actual però reconvertida en 
plaça de vianants, amb mobiliari urbà nou i una glorieta coberta, 
amb serveis i magatzem a sota, que també servirà d’escenari  
per als  espectacles i festes que s’hi facin.

Es preveu que els treballs durin 20 mesos, amb una inversió 
aproximada d’uns  5,5 milions d’euros. Per tant, és possible que 
l’estiu del 2014 ja estigui enllestit. Per això, d’aquí a pocs dies, 
i després d’una exhaustiva campanya informativa ciutadana, el 
Ple aprovarà la convocatòria del concurs per a que les empreses 
interessades presentin les respectives propostes que concretin 
tots els detalls del que ara només és un projecte bàsic.

Per al Govern Municipal, aquesta és una iniciativa estratègica que 
pot ser decisiva per al redreçament del municipi i per consolidar 
el benestar dels seus ciutadans. Formava part del nucli central del 
programa electoral de CiU i es complementa perfectament amb 
el trasllat de l’escola a la part del canyer de l’esplanada.

Igualment, la disponibilitat d’aparcament que s’aconseguirà un 
cop funcioni la nova instal·lació afavorirà també quatre  altres 
equipaments importants del municipi que ja funcionen: el Mer-
cat Municipal, els Banys Termals (en procés també de millora i 
ampliació), la Fundació Palau i el Parc de Can Muntanyà recent-
ment reformat.

Llum verda al pàrquing soterrat de la Riera
L’Ajuntament aprova el projecte del subsòl de l’esplanada de Can Muntanyà
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en portada

Llum verda al pàrquing soterrat de la Riera
L’Ajuntament aprova el projecte del subsòl de l’esplanada de Can Muntanyà

Un dels aspectes que el Govern Municipal valo-
rarà a l’hora d’escollir l’opció guanyadora serà 
que contempli el disseny d’una oferta comer-
cial adaptada a les necessitats dels residents 
a Caldes. L’Ajuntament vol impulsar la infraes-
tructura necessària en forma d’equipaments, 
serveis i pàrquing. La resta, la concreció dels 
elements comercials i que siguin competitius, 
quedarà en mans dels emprenedors que hi cre-
guin i que decideixin apostar per la prosperitat 
dels poble i dels seus habitants.

La remodelació de l’esplanada i la construc-
ció d’un pàrquing ampli al centre de Caldes 
que ajudi a resoldre els problemes endèmics 
de mobilitat existents, és una vella aspiració 
de la que se’n parla des de fa anys i per res-
pondre a la qual ara, per primera vegada, un 
Govern Municipal posa fil a l’agulla. 

A la dècada dels 80, l’Ajuntament presidit per 
Joan Rangel ho va apuntar com una possibili-
tat, encara que vinculat a la construcció d’un 
bloc d’habitatges. Després, amb Albert Batlle 
a l’alcaldia, també es va arribar a proposar com 
una de les parts integrants del Projecte Caldes 
XXI que incorporava un balneari en comptes       
dels pisos, i un poliesportiu semi-subterrani 
amb piscina termal inclosa.

Ara, és Joaquim Arnó l’alcalde que fa el pas 
decisiu i es decideix a afrontar el repte. I ho 
vol fer amb el màxim consens possible. Ja 
s’ha reunit amb el portaveu del PSC, Sergi 
Saurí, amb persones i col·lectius interessats 
i està previst que en els pròxims dies s’inten-
sifiqui la campanya informativa  abans que 
el projecte i la licitació es presentin per a la 
seva aprovació al Ple de l’Ajuntament.

Una zona comercial cèntrica, accessible i competitiva i un pàrquing 
llargament esperat
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breus

Els veïns participen en la definició 
del model de gestió de residus 
S’han celebrat dues reunions amb participació ciutadana referents al mo-
del de gestió de residus a implantar en el futur a Caldes d’Estrac. Després 
d’estudiar i parlar sobre diferents alternatives el grup ha decidit que el futur 
model ha de partir de tres premisses, incorporar la recollida selectiva, facilitar 
la participació dels ciutadans i reduir els punts de recollida d’escombraries.

Tal i com estableix la legislació vigent, s’ha decidit implantar definitiva-
ment la recollida selectiva de matèria orgànica, col·locant contenidors 
específics al costat dels d’altres fraccions, en només 30 punts de reco-
llida repartits estratègicament. Es busca amb aquesta mesura disminuir 
els punts encara que augmentant-ne la seva capacitat amb presència 
dels contenidors de càrrega lateral (major capacitat) per a matèria or-
gànica, vidre, envasos, paper i cartró i rebuig.

Caldes millora  la qualitat 
del servei policial el 2011 
respecte d’anys anteriors
La Policia Local ha emès l’informe estadístic de l’any 2010, se-
gons el qual es constata un manteniment de la qualitat dels ser-
veis que presta el cos policial.

El descens de robatoris a domicilis iniciat l’any 2010 s’ha mantin-
gut durant el 2011. Cal recordar que l’any 2009 havia augmentat 
el nombre de “robatoris silenciosos” a domicilis i l’Ajuntament 
aleshores va adoptar tot un seguit de mesures dissuasives per a 
evitar-los, que continuen sent efectives per mantenir la segure-
tat a les urbanitzacions.

Durant l’any 2011 també s’ha mantingut el número d’accidents 
de trànsit respecte de l’any anterior, si bé la majoria d’ells fan 
referència a accidents sense ferits .

A banda, la Policia Local continua millorant el servei a la ciutada-
nia i diversos agents participen de forma periòdica en cursos de 
formació que permeten donar una major qualitat al servei que 
presten a Caldes.

El Govern Municipal treu 
a licitació conjunta la 

neteja de la via pública, 
de les platges i la recollida 

de tota la brossa
L’Ajuntament ha decidit treure a concurs públic 
la licitació conjunta dels serveis de recollida d’es-
combraries (totes les fraccions: rebuig, matèria 
orgànica, envasos, vidre, paper i cartró), la neteja 
viària de tot el municipi i la neteja de les platges.
Amb aquest canvi en la gestió municipal s’assoli-
ran diferents objectius:

1.- Per un costat s’abaratiran els costos respecte 
a les despeses actuals. Pel fet de ser una única 
empresa qui realitza tots els serveis descrits, 
s’obtindran sinèrgies tant en personal com en 
equipament que afavoriran una reducció dels 
costos. A través d’aquest concurs es podrà reno-
var bona part de l’equipament municipal neces-
sari per a aquests serveis que està en estat molt 
precari i, al mateix temps, adquirir nou equipa-
ment que facilitarà un millor resultat en l’execu-
ció dels diferents serveis.

2.- Millor servei i més complet. A part d’incremen-
tar els serveis (incorporant la recollida selectiva 
o el tipus de neteja de les platges, per exemple), 
la freqüència també serà major. D’aquesta mane-
ra, a part de millorar la imatge i aspectes qualita-
tius del municipi, el temps de resposta davant de 
qualsevol contratemps o incidència també serà 
menor, fins i tot en dies festius.

Millores al pavelló 
poliesportiu municipal
Les millores realitzades a les instal·lacions del pavelló  han 
consistit en dotar-lo de totes les prestacions tècniques a 
l’abast de les entitats caldenques, usuàries de l’espai. Així, 
s’ha reparat el quadre de llums, s’ha instal·lat nou enllumenat 
a la pista poliesportiva i,  atenent a les demandes del Depar-
tament de Salut de la Generalitat, s’han millorat les condici-
ons de les dutxes dels vestidors.

Tota la 
informació a
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breus

S’obre un nou procés 
de participació per 
elaborar  la nova 
ordenança d’animals
L’Ajuntament de Caldes obrirà un nou 
procés de participació ciutadana per a 
la redacció de la nova ordenança d’ani-
mals. Properament s’informarà la po-
blació sobre els canals de participació 
en aquest procés.

Caldes convoca la fase local 
de la Mostra Literària 2012
El veredicte es farà públic el 26 de maig a les 7h de la tarda a la Sala Cultural

Tot és a punt per a una nova edició de 
la Mostra Literària del Maresme, que or-
ganitza en la seva fase local la Regidoria 
de Cultura. Enguany les categories esta-
blertes (tant en poesia com en prosa) són:

1. Categoria A1: de 6 i 7 anys.

2. Categoria A2:  8 anys.

3. Categoria B: de 9 a 11 anys.

4. Categoria C: de 12 a 14 anys.

5. Categoria D: de 15 a 18 anys.

6. Categoria E: de 19 a 25 anys.

7. Categoria F: de 26 anys en endavant.

Mesos  de plena 
activitat per a 
la joventut de 
Caldes
Després de la intensa activitat des-
plegada durant els darrers mesos de 
febrer pel jovent de Caldes amb la seva 
implicació a la festa de Carnestoltes 
2012 (construcció de la reina Carnes-
toltes, enterrament de la sardina, con-
curs de truites), i al març amb la 23a 
Cursa popular, hem d’agrair un cop 
més la seva imprescindible i important 
col·laboració en tots els actes. Una 
demostració més que els i les joves de 
Caldes són actius i implicats.

Noves propostes
Des de l’Àrea de Joventut es prepara  
tot un seguit de noves propostes i ac-
tivitats per fomentar la participació ju-
venil al municipi. És important que ens 
feu arribar les vostres idees i propos-
tes per correu electrònic a espaijove@
caldetes.cat.

Entretant, des del passat mes de març, 
cada dimecres i divendres, l’Espai Jove 
acull partides de Wii, unes tardes apas-
sionants per als malalts de les conso-
les!  I, si tens un joc que vols compartir 
amb tots plegats, no t’ho pensis. Vine i 
juguem-hi!

Orenetes, golondrinas, hirondelles, 
swallows…
La revista municipal Portada en el 
seu número 208 del mes de juny de 
l’any passat, va reproduir el tríptic 
Consells per potenciar la biodiversi-
tat urbana editat per la Generalitat 
de Catalunya, acompanyat d’un petit 
article de Jaume Viader (Arrels Cul-
tura), en el que animava els habitants 
de Caldes a respectar les orenetes i 
col·laborar en la preservació dels seus 
nius, ja que aquest ocell, l’oreneta de 
cua blanca (Delichon urbicum) forma 
part de les espècies protegides per la  
llei vigent.

Ja fa més de quatre setmanes que les 
orenetes han tornat a Caldes, varen 
precedir l’arribada de la primavera, 
però són poc nombroses si es compa-
ra amb les que venien en dècades anteriors, quan el poble tenia un caire més rural. Els 
seus nius quasi esfèrics, fets amb fang, adherits sota balcons, ràfecs i altres racons 
dels nostres edificis, el seu vol característic que descriu llaços i semicercles damunt  
del cel i els seus xisclets ens permeten  identificar-les amb facilitat i marquen l’alegria 
del bon temps . En general, acostumen a quedar-se a casa nostra fins a començaments 
d’octubre.

Però hi ha un aspecte que, a vegades, pot crear molèsties als veïns dels edificis i són 
els seus excrements al peu dels nius, tot i que sempre es pot trobar la manera de pro-
tegir-se’n i no perjudicar les orenetes i els seus nius, cosa que constitueix un delicte 
segons la llei. El millor és veure-ho en positiu i acceptar-les tenint en compte, sobretot, 
que són ocells útils i beneficiosos  per als humans ja que consumeixen gran quantitat 
d’insectes (no oblidem les exasperants picades del mosquit tigre i dels altres). 

Considerem-les de manera objectiva com les nostres aliades, conservem els seus nius 
i així cada any tornaran a donar-nos un cop de mà per mantenir a ratlla la proliferació 
d’insectes. Recordeu la dita popular: “Casa d’orenetes molta sort i amoretes”. Gràcies 
per col·laborar en la seva conservació !!!     

El veredicte del jurat es farà públic durant 
un acte que se celebrarà el pròxim 26 de 
maig, a les 7h de la tarda, a la Sala Cul-
tural (edifici consistorial), amb una hora 
del conte especial prèvia al lliurament de 
premis. El primer premi i l’accèssit de cada 
grup i modalitat de la fase local passaran a 
la fase comarcal, excepte en el grups A1 i 
A2, en què només ho farà el primer premi.

Per a aquesta convocatòria, l’Ajuntament 
de Caldes compta amb la col·laboració 
imprescindible del CEIP Sagrada Família i 
l’Escola Bressol municipal, amb l’objectiu 
clar de fomentar la lectura, l’escriptura i 
la creativitat entre l’alumnat caldenc.
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sala de sessions

Acords del Ple extraordinari del 28 de març de 2012

Acords del Ple ordinari del 30 de gener de 2012

1.  Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Acta 
núm. 5, de 7 de novembre de 2011 i Acta núm. 6, de 27 de 
desembre de 2011. Aprovat per unanimitat

2. Despatx de l’alcaldia

3.  Donar compte i/o ratificació dels decrets de l’alcaldia 
del 658 al 746 de 2011 i de l’1 al 53 del 2012 i acords de la 
Junta de Govern Local.

4.  Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 25/2012 d’am-
pliació de delegacions.

5.  Aprovació del Pla d’actuacions municipal contra inunda-
cions de Caldes d’Estrac.  

     Es tracta d’un pla que estableix les infraestructures 
necessàries i el protocol a seguir en cas d’inundacions. 

    Aprovat per unanimitat

6.  Adjudicació de la gestió i explotació i obres d’ampliació 
dels Banys Termals de Caldes d’Estrac. 

      Adjudicar a l’empresa Aigües Termals Caldes S.L., amb efec-
tes 26 de febrer de 2012, el contracte mitjançant concurs 
i procediment obert de la concessió de la gestió de servei 
públic dels Banys Termals de Caldes d’Estrac i les obres de 
millora i ampliació, a la vista de la proposta feta per la Mesa 
de Contractació.  Aprovat en 2a volta amb vot de qualitat 
(PSC vota en contra)

7.  Aprovació inicial dels plecs de clàusules per a la consti-
tució d’un dret de superfície per a una planta generado-
ra d’energia al Poliesportiu Municipal de Caldes d’Estrac. 
Punt que queda sobre la taula i no passa a votació

8.  Presa de coneixement del Ple de la renúncia al càrrec de 
regidor i de les respectives delegacions. 

        Es posa en coneixement del Ple la renúncia al seu càrrec 
de regidor de Marc Vergés Ros. També s’informa que Mi-
quel Àngel Rodríguez Jarillo ha presentat la seva renúncia 
a prendre possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac.

9. Mocions  
      El grup municipal del PSC presenta una moció per a de-

manar que s’adoptin les mesures necessàries per a evitar 
els esllavissaments de terres que es produeixen a la zona 
de l’aparcament de vehicles del costat de les escoles, a la 
carretera de Sant Vicenç.

10. Precs i preguntes

1. Presa de possessió d’un regidor.

2. Aprovació d’un Pla d’ajustament.
 La greu situació de crisi econòmica ha generat una forta 
caiguda de l’activitat econòmica i, correlativament, una 
forta baixada en la recaptació de recursos per part de les 
entitats locals en general. Això està ocasionant endarre-
riments acumulats en el pagament de les obligacions que 
s’han contret amb els nostres proveïdors amb la conse-
qüent incidència negativa en la liquiditat de les empreses.
Per aquesta raó el govern central ha establert la necessi-
tat de posar en marxa un mecanisme àgil de pagament i 
cancel·lació de deute amb els proveïdors de les entitats 
locals i del seu finançament, això permetrà subministrar 
liquiditat a les empreses i recolzar financerament les enti-
tats locals perquè afrontin el pagament a llarg termini dels 
deutes.
Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 4 del PSC

3. Adjudicació de mòduls del Parc Joan Maragall. 

Es proposa  l’adjudicació de la concessió del mòdul núm. 4 
del parc Joan Maragall a la societat mercantil United Servi-
ces Europe S.L., i la concessió dels mòduls 7 i 8 a la societat 
mercantil la Quadra de Mar S.C.P. També s’acorda que per 
als mòduls que han quedat deserts s’iniciï un procediment 
negociat sense publicitat. Punt aprovat per unanimitat.

4.  Deixar sense efecte l’acord de Ple de data 11 de Juliol de 
2011. 
En aquest acord es determinava una plaça de personal 
eventual de coordinació de l’Àrea de Promoció Econòmica. 
Aprovat per unanimitat

5.  (Punt per urgència) Aprovació  de la liquidació del pres-
supost de l’exercici 2011.

    Aprovat amb 5 vots a favor de CiU i 4 del PSC
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tribuna

Cadascú al seu lloc però els 
difamadors fora de la política

Normalment es diu que el temps acaba situant tothom al 
seu lloc, especialment quan es refereix a persones que 
han tingut projecció pública. La perspectiva històrica 
que donen els fulls del calendari fa que els detalls es va-
gin relativitzant en benefici dels actes i actuacions més 
importants. Si a sobre, durant anys, la memòria històrica 
l’han monopolitzat mitjans i persones que s’han esforçat 
en procurar que només es difongués la seva versió, el re-
sultat acaba essent de total emmascarament i distorsió 
del que és la veritat objectiva i real.

Durant temps, a Caldes, la prepotència socialista ha faci-
litat una determinada visió de la realitat. Més ben dit, una 
única versió tendent a magnificar les actuacions pròpies i 
desqualificar, quan no ignorar, la dels altres. 

La voluntat democràtica dels caldencs els va fer fora 
del govern i des de llavors, les “males notícies” se’ls han 
multiplicat perquè poc a poc, la tossuderia de la veritat 
ha anat posant al descobert les seves vergonyes que no 
cal ara enumerar però que evidencien que no sempre 
l’interès col·lectiu va ser el seu interès, i que en massa 
ocasions, la manipulació de la informació amb finalitats 
electoralistes i/o partidistes, ha primat per sobre del 
dret dels veïns i veïnes a tenir informació real i objectiva 
del que realment estava passant a Caldes.

El darrer exemple del que diem és la persistència en l’in-
sult i la desqualificació pública durant molts mesos con-
tra l’alcalde (fins i tot a títol personal) per presumptes 
irregularitats en afers públics. Els regidors socialistes no 
es varen estalviar paraules gruixudes, acusacions greus 
i fins i tot varen voler aparentar una raó que no tenien 
“denunciant” l’alcalde al Jutjat. Sempre amb mitges ve-
ritats i amb mentides absolutes intentant esgarrapar al-
gun vot amb la tàctica del tot s’hi val. 

No obstant, la jugada no els ha sortit bé. El poble els va 
tornar a mantenir lluny del govern i ara, no han tingut 
altre remei que rectificar i retirar les acusacions que ha-
vien presentat davant un jutge que els ha tocat el crostó 
per haver utilitzat la Justícia en va.

La difamació no els ha sortit bé. Una ja no hi és, altres 
encara segueixen, però el cert és que si tinguessin la més 
mínima personalitat haurien de seguir el camí de la seva 
anterior portaveu i deixar l’exercici de la política per a 
persones que malgrat les seves legítimes discrepàncies 
sàpiguen mantenir la seva acció dins els límits de la dig-
nitat i del respecte cap a les persones i les institucions.

En el moment de tancar la 
present edició del Portada, el 
grup municipal del PSC no ha 

fet ús d’aquest espai
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